
ACORDO do 28 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa, a 

declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal 

e o estudo de impacto ambiental do proxecto de instalacións de conexión Beariz 400 kV, eixe leste, sitas nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo, da provincia de Ourense 

(expediente IN408A 2020/175). DOG Núm. 5, de 10 de xaneiro de 2022. Fin prazo para alegacións: 01/02/2022. 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220110/AnuncioG0596-291221-0001_gl.html 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS 

Instalacións de 
conexión Beariz 
400 kV eixe leste 
(expediente 
IN408A 
2020/175) 

Adelanta 
Corporación, S.A. 

Beariz, Boborás e O 
Irixo (Ourense) 

1º. LAT 132 kV SEC Valdepereira-SEC Paraño: 
 
• LAT 132 kV apoio T60 LAT 132 kV SEC Serra do Faro-SEC Valdepereira. 
 
Liña eléctrica de alta tensión que constará dun simple circuíto de condutor LA-280 dúplex tendido sobre dous apoios 
metálicos de celosía. A súa lonxitude aproximada será de 163,23 m, sen incluír os vans destensados de 
aproximadamente 23,34 m na conexión a SEC Valdepereira. 
 
• LAT 132 kV SEC Valdepereira-SEC A Estivada. 
 
Liña eléctrica de alta tensión que contará dun simple circuíto de condutor LA-380 dúplex, tendido sobre 21 apoios 
metálicos de celosía. A súa lonxitude aproximada será de 6.441,87 m, sen incluír os vans destensados de 
aproximadamente 34,81 m na conexión a SEC A Estivada. 
 
• LAT 132 kV SEC A Estivada-SEC Paraño. 
 
Liña eléctrica de alta tensión que constará dun simple circuíto de condutor LA-380 dúplex tendido sobre 14 apoios 
metálicos de celosía. A súa lonxitude aproximada será de 3.698,72 m, sen incluír os vans destensados de 
aproximadamente 38,13 m na conexión a SEC Paraño. 
 
2º. Subestación colectora principal: SEC Paraño 30/132/400 kV. 
Subestación colectora principal SEC Paraño 30/132/400 kV, cun esquema de simple barra a nivel 400 kV en intemperie 
con aparellaxe convencional e cos seguintes elementos: unha posición de liña, tres posicións de transformadores de 
potencia e unha posición de medida de tensión; e tres transformadores de potencia de 290 MVA cada un e relación 
de transformación 132/400 kV. En 132 kV adóptase un esquema de simple barra con tecnoloxía híbrida e aparellaxe 
convencional coas seguintes posicións de intemperie: tres posicións de liña, unha posición de transformación e unha 
de medida de tensión; un transformador de 80 MVA e relación de transformación 30/132 kV. En 30 kV adóptase un 
esquema de simple barra con tecnoloxía GIS composta polas seguintes posicións: cela de protección do 
transformador, seis celas de liña e unha de medida, reactancia de posta a terra de 500A-30 s e con transformador de 
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SS.AA. 20/0,420-0242 kV de 100 kVA. Todo iso, co equipamento complementario para as funcións de control, mando 
e protección da SEC. 
 
3º. LAT 400 kV SEC Paraño-SE REE Beariz. 
 
Liña eléctrica de alta tensión que constará dun simple circuíto de condutor LA-455 dúplex tendido sobre 3 apoios 
metálicos de celosía. A súa lonxitude aproximada será de 180 m, sen incluír o van destensado de aproximadamente 
27,18 m na conexión a SEC Paraño e o van destensado de aproximadamente 70,37 m na conexión a SE REE Beariz. 

 


